
 ١٧/١١/١٣٨١ -سيروس اميدوار  -مقدمه : قسمت اول. آکوستيک اتاق شنوايى
 مسئله کيفيت بسيار حائز اهميت بوده، به اين معنى که هر شنونده و يا (HiFi)در دنياى صوت و تصوير 

بيننده اى نسبت به مبلغى که جهت کامل کردن و راه اندازى سيستم صوت و تصوير خود مى پردازد، 
ين کيفيت را دارد که با توجه به موارد گوناگون، متأسفانه اکثر خريداران دستگاه هاى گران توقع بهتر

قيمت، بعد از بررسى کامل سيستم خود و آزمايشهاى گوناگون شنيدارى مجبور به تعويض سيستم يا 
ن در صورتى که در هنگام خريد با توجه به جديدترين تستهاى بي. تغيير کابل ها و غيره مى شوند

 (.Audio Mag) و شمارش گوش ها (.What HiFi Mag)المللى دستگاه ها و شمارش ستاره هاى قرمز 
و مطالعه ارزيابى فنى و شنيدارى متخصصان اين گونه مجالت و يا پيشنهادات فروشندگان به ظاهر 

 . ميليون تومانى کرده اند۵٠متخصص و با تجربه اقدام به اين گونه خريد، حتى در سطح 
  نظر شما مشکل اين گونه افراد چگونه حل خواهد شد؟به 

و تزريق تکنيکهاى ساده ) البته در ايران(هدف از آماده سازى اين سلسله مقاالت، ترويج فرهنگى جديد 
توجه به آکوستيک و عوامل غير فعال در اتاق . در مسئله کيفيت صدا و حس شنيدارى مى باشد

  . آکوستيک از ديگر اهداف اين مقاله ها مى باشدشنوايى و آشنا سازى مخاطبين با اصول
بحث آکوستيک از ديرباز مورد توجه متخصصين بوده است و امروزه صنعت بسيار گسترده اى را شامل 

اما در اين مقاله هدف ما آشنايى شما با آکوستيک پايه و نهايتآ تکنيک هاى ساده اى براى . مى شود
اگر قصد تعويض يا تغيير در :  و همواره تکرارخواهيم کرد کهمجهز کردن اتاق شنوايى شما مى باشد

و يا بلندگو داريد، دست نگه داشته ) امپلى فاير(سيستم صوتى خود اعم از کابل ها، تقويت کننده ها 
و دقيق تر اشکاالت صداى خود را ارزيابى کرده، پس از آگاهى  بعد از مطالعه اين مقاله، کمى فنى تر

  .قدام نماييدجهت اصالح آنها ا
   

  :آکوستيک اتاق
آکوستيک اتاق فضايى است که با ايجاد تغييرات ناچيز در آن با تغيير فاحش در کيفيت اصوات قابل 

  .استماع همراه باشد
اتاق به خودى خود بزرگ ترين متغيير "، HiFiبه اعتقاد شنوندگان و دست اندرکاران حرفه اى در دنياى 

چرا اغلب مشتريان سيستم :  سؤال مهم در اينجا اين است."ى آيددر يک سيستم صوتى به حساب م
  هاى صوتى به اين مسئله بذل توجه ندارند؟

يين محل بلندگو ها در اتاق صرف در حقيقت، اغلب شنوندگان آگاه و حساس، وقت بيشترى را براى تع
در همين رابطه، تعداد کمى . مى کنند، اما توجه به آکوستيک اتاق، اغلب در همين نقطه پايان مى يابد

 بهره مى جويند و تعداد بسيار کمترى ١از شنوندگان جدى موسيقى، از تجهيزات آکوستيک غير فعال
  .ا بازدهى بهتر شودتغييرات ساختارى در اتاق مربوطه ايجاد مى کنند ت

تجهيزات آکوستيک غير فعال، به دليل توانايى هايشان در تغيير قابل مالحظه آکوستيک اتاق، به گونه 
اى هستند که باعث مى شود از آنها استفاده مناسب نشود و متأسفانه بارها ديده شده که درمراکز 

ن گونه تجهيزات توسط خود  تصويرى نيز استفاده صحيحى از اي-فروش تجهيزات حرفه اى صوتى
  .فروشندگان صورت نگرفته است

عالوه بر اين، کاربرد موفقيت آميز تجهيزات آکوستيک غير فعال و يا تغييرات ساختارى اتاق به منظور 
آکوستيک کردن آن، هر دو به مهارت و دانش کارى مناسب در زمينه اصول آکوستيک و همچنين 

هيچ نوع معجزه يا راه حل يک مرحله . ر مبناى آن اصول، نياز داردنگرشى انعطاف پذير و سيستماتيک ب
فضا هاى شنيدارى به طور قابل مالحظه اى متنوع هستند و . اى قابل اجرايى در اين مورد وجود ندارد

تغيير آکوستيک کارى ساده يا يک . به همان نسبت استفاده هاى متنوع و گوناگونى هم دارند
  .ور دقيق و سيستماتيک انجام نگيرد، پول شما به هدر خواهد رفتسرگرمى نيست و اگر به ط

   
  چرا بايد اتاق را تجهيز کنيم؟

اساسآ در حيطه علم آکوستيک اعتقاد بر اين است که براى يک اتاق بهينه شده از نظر آکوستيکى 
 Power)به عبارت ديگر، تغيير کابل ها يا تقويت کننده هاى صدا . هيچ جانشينى وجود ندارد

Amplifiers)آکوستيک اتاق مسئله اى است کامآل اصلى و .  کمبود هاى يک اتاق را جبران نمى کنند
اگرچه عمل ساخته و پرداخته شدن صداى خروجى در سيستم صوتى صورت مى گيرد که . اوليه

 "ظرف بسته"شامل امپلى فاير، بلندگو ها و يک دستگاه پخش صوت است، ولى شنونده اصوات را در 
  .تاق خود مى شنود و بدون شک تٱثير اين محيط بر صداى خروجى يک افت قابل اغماض نمى باشدا

در مقاالت آينده، به برخى از اصول پايه اى در باب آکوستيک اتاق و گونه هاى تجهيرات غير فعال که به 
  .امر بهينه سازى آکوستيک اتاق کمک مى کنند، اشاره خواهيم کرد
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